Насильство над дитиною як
чинник деструктивного
впливу на формування
особистості

4 . 10. 2019р

Зав. центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ «ОХМАТДИТ» Анопрієнко О.В.

Теми занять:
• Тема перша: Насильство над дитиною, як
чинник деструктивного впливу на
формування особистості. Насильство над
дітьми та підлітками. Види насильства.
• Тема друга: Ознаки жорстокого
поводження, насилля над підлітками.
Актуальні питання профілактики насильства
над дітьми та підлітками.
• Тема третя: Особливості консультування
дітей та підлітків, які зазнали насильство.

Проблема насильства: про що
свідчить статистика?
• За даними дослідження Ради Європи, кожна 5
дитина в Україні – жертва сексуального насильства,
кожна 3 – фізичного, а кожна 2 – психологічного.*
• У 2018 році Національна поліція України
зареєструвала 115,473 заяви про домашнє насильство,
з яких 1418 були подані дітьми.
• 600 тисяч дітей живуть у сім'ях зі складними
життєвими обставинами, що підвищує ризик
скоєння насильства.
* Насильство щодо дітей в Україні. Всеукраїнське опитування громадської думки / Проект Ради Європи
«Зміцнення та захист прав дітей в Україні», Київ. міжнар. ін-т соціології ; [авт.-упоряд.: Павлиш Світлана
та ін. ; за заг. ред. С. Павлиш, Т. Журавель]. – К. : СТ-Друк, 2015. – 132 с

Досвід фізичного насильства за статтю й віком, %
Соціологічне дослідження в межах міжнародного проекту “Здоровя та поведінкові орієнтації
учнівської молоді” 2018р. Укр. Інст. Соц. Досл . Ім . О. Яременка.
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Основним міжнародним
правовим документом спрямованим на подолання
насильства над дітьми та призваним захищати їхні
права:

Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою
Верховної Ради України 27 лютого 1991 року. Статтею
19 даної Конвенції передбачено, що держави-учасниці
вживають всіх необхідних законодавчих,
адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з
метою захисту дитини від усіх форм фізичного та
психологічного насильства, образи чи зловживань,
відсутності піклування чи недбалого і брутального
поводження та експлуатації, включаючи сексуальні
зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будьякої іншої особи, яка турбується про дитину.

Конвенція
про права дитини
закликає до:
• Свободи від насильства, небезпечної роботи, експлуатації,
викрадання та продажу;
• Належного годування;
• Забезпечення доступу до базової освіти;
• Належної турботи про здоров’я;
• Рівності незалежно від статі, раси, культурного
походження;
• Право вільно висловлювати свої погляди та вільно
мислити;
• Безпечне дозвілля, доступ до культури та мистецтва.

Законодавство України:
- Закон України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» від 07.12.2017р №
2229;
- Наказ МОЗ від 01.02.2019р. №278 «Про
затвердження Порядку проведення та
документування результатів медичного
обстеження постраждалих осіб від домашнього
насильства або осіб, які ймовірно постраждали від
домашнього насильства, та надання їм медичної
допомоги».

Поняття
за визначенням ВООЗ:
• Насильство – це навмисне використання фізичної
сили і влади, або погроза їх використати іншої
особи, групи чи спільноти. Насильство призводить
до психологічних та фізичних травм, депривації,
провокує порушення розвитку або смерть.
• Жорстоке поводження з дітьми – це усі форми
фізичного та емоційного жорстокого поводження,
сексуального насильства, нехтування та
експлуатації, що призводять до фактичної або
потенційної шкоди здоров'ю, розвитку чи гідності
дитини.

Визначення термінів
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання та протидію домашньому
насильству"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.35).

• домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність)
фізичного, сексуального, психологічного або
економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в
межах місця проживання або між родичами, або між
колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими
особами, які спільно проживають (проживали) однією
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того,
чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє
насильство, у тому самому місці, що й постраждала
особа, а також погрози вчинення таких діянь;

Види насильства

Визначення термінів
• фізичне насильство - форма домашнього
насильства, що включає ляпаси, стусани,
штовхання, щипання, шмагання, кусання, а
також незаконне позбавлення волі, нанесення
побоїв, мордування, заподіяння тілесних
ушкоджень різного ступеня тяжкості,
залишення в небезпеці, ненадання допомоги
особі, яка перебуває в небезпечному для
життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших
правопорушень насильницького характеру.

Визначення термінів
• сексуальне насильство - форма домашнього
насильства, що включає будь-які діяння
сексуального характеру, вчинені стосовно
повнолітньої особи без її згоди або стосовно
дитини незалежно від її згоди, або в
присутності дитини, примушування до акту
сексуального характеру з третьою особою, а
також інші правопорушення проти статевої
свободи чи статевої недоторканості особи, у
тому числі вчинені стосовно дитини або в її
присутності;

Визначення термінів
• психологічне \емоційне насильство - форма
домашнього насильства, що включає словесні
образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб,
приниження, переслідування, залякування, інші
діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення
особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо
такі дії або бездіяльність викликали у
постраждалої особи побоювання за свою безпеку
чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну
невпевненість, нездатність захистити себе або
завдали шкоди психічному здоров’ю особи.

Психологічне/емоційне насильство

• Психологічне жорстоке поводження, психологічна
жорстокість (ПЖ) охоплює емоційне насильство
та емоційне нехтування, та описується як патерни
порушеної взаємодії батьків із дитиною, що стає
типовим для їхніх стосунків.
• ПЖ може мати постійний характер або
вчинюватись лише під дією алкоголю чи інших
підбурюючих факторів.
• ПЖ відбувається, коли особа через приниження,
звинувачення, ізоляцію або ігнорування транслює
дитині, що вона нікчемна, небажана, нічого не
варта або потрібна лише для задоволення чужих
бажань.

Визначення термінів
• економічне насильство - форма домашнього насильства,
що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу,
іншого майна, коштів чи документів або можливості
користуватися ними, залишення без догляду чи
піклування, перешкоджання в отриманні необхідних
послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати,
примушування до праці, заборону навчатися та інші
правопорушення економічного характеру.

Визначення термінів
• дитина-кривдник - особа, яка не досягла 18
років та вчинила домашнє насильство у будьякій формі;
• дитина, яка постраждала від домашнього
насильства (далі - постраждала дитина), - особа,
яка не досягла 18 років та зазнала домашнього
насильства у будь-якій формі або стала свідком
(очевидцем) такого насильства;

Типи нехтування
• Фізичне нехтування:
недотримання
гігієни,
ушкодження
шкіри, часті інфекції, гіпотермія
/гіпертермія, недостатнє зростання, затримка у розвитку,
недоїдання через нехтування;
• Емоційне
нехтування: нерозвинена
прихильність,
проблеми
із соціалізацією, освітою, поведінкові
проблеми, когнітивні затримки;
• Нехтування наглядом: дитина «представлена» сама собі,
нещасні випадки та травми, яким можна було запобігти,
загибель через відсутність нагляду;
• Медичне
нехтування:
невідвідування або невчасне
відвідування лікаря, недостатньо профілактичної
турботи про здоров’я або імунізації,
відмова від
медичних препаратів, відмова від лікування.

Характеристика випадків жорстокого поводження з дітьми
за зверненням НДСЛ “ОХМАТДИТ” в 2018 р.
І. По особі, яка вчинила жорстоке поводження
Особа
Мати
Батько
Вітчим
Бабуся
Тітка
Дядя
Знайомий
Невідомого походження

% від загальної кількості випадків
32
21,5
10.5
5,25
5,25
5,25
5,25
15

ІІ. По статі дитини щодо якої надійшла заява або повідомлення
Стать
Жіноча
Чоловіча

%

від загальної кількості випадків
63
37

За даними
Центру МПСРД НДСЛ “ОХМАТДИТ” 2018р.
Чи стикався(лася) ти з такими формами насильства у своїй сім'ї:
А. психологічне насильство (крики, обзивання, скандали, нецензурні
вислови);
Б. фізичне насильство (ляпаси, побиття);
В. несправедливе покарання батьками?

За даними опитування Центру МПСРД
НДСЛ “ОХМАТДИТ” 2018р.

Кому ти розповідав (ла) про насильство, якщо таке
трапилось?
А. Батькам;
Б. психологу/ соціальному педагогові
В. класному керівнику;
Г. іншому вчителю;
Г-. другові (подрузі);
Д. міліції;
Ж. нікому.

За даними опитування Центру МПСРД
До кого і куди можна звернутися у випадку насильства над
тобою?
А. До батьків;
Б. до вчителів;
В. до міліції,
Г. до психолога/ соціального педагога;
Г-. до друзів.

Наслідки жорстокого
поводження на розвиток дитини
• Жорстоке поводження провокує зміни у структурі мозку
дитини;
• Уповільнюється фізичний розвиток, порушується
рухова активність дитини;
• На
когнітивному
рівні
проявляється
затримка
психічного та мовленнєвого розвитку;
• Порушеннях прихильності; емоційні та поведінкові
порушення;
• Психосоматичні та загально соматичні захворювання.
• Порушення соціалізації дитини, труднощі у взаємодії з
дорослими та/або однолітками. ризик девіантної
поведінки у майбутньому.

Теорії прихильності свідчить, що перші
стосунки дитини з матір`ю є прототипами
подальших стосунків.( Дж. Боулбі)
1. Пошук близькості. Спроба залишатися в зоні
захищеності. Зона скорочується в ситуації загрози.
2. Безпечний тил. Присутність фігури прихильності
підживлює почуття безпеки і сприяє дослідницькій
діяльності.
3. Протест при розлуці. Імовірність недоступності фігури
прихильності веде до протесту і спробам уникнути
розлуки.
4. Посилення в ситуації загрози. У стані тривоги індивід
виявляє почуття прихильності і спрямовує свою
активність на фігури прихильності.

Теорії прихильності свідчить, що перші
стосунки дитини з матір`ю є прототипами
подальших стосунків.( Дж. Боулбі)
5. Специфічність. Неможливість замінити об'єкт
прихильності іншими людьми, навіть при
еквівалентному якості турботи і уваги.
6. Недоступність для свідомого управління. Почуття
прихильності і протест розлучення тривають навіть після
остаточного розставання (наприклад, смерті).
7. Стійкість. Прихильність не слабшає при звиканні.
Розлука викликає тугу, яка лише дуже повільно вщухає і
не проходить остаточно, перетворюючись з часом в
переживання втрати.
8. Нечутливість до поведінки об'єкта прихильності.
Прихильність зберігається навіть при жорстокому
поводженні об'єкта прихильності.

Формування прихильності
(Bowlby / Дж. Боулбі )
Умови для розвитку прихильності
закладені біологічно, як у матері так і у
дитини, та розвиваються завдяки
соціальним стимулам при
довготривалому емоційному зв’язоку
матері та дитини

Безпечна/Небезпечна
Формується від 0-3 років

Цикл формування емоційних зв’язків ( Джон Боулбі)
Потреби дитини

адекватна

Реакція дорослого

ігнорування

непередбачу
вана

насилля

Реакція дитини

заспокоєння

напруга

Напруга стрес

Напруження
страх
завмирання

Типи прихильності
1. Безпечна
3. Амбівалентна

2.Уникнення
4. Дезорганізована

Безпечна прихильність
ПОВЕДІНКА і ЕМОЦІЇ МАТЕР і ДИТИНИ
Мати:
•
•
•
•

чутлива до дитини;
передбачувана в поведінці;
дозволяє проявляти дитині весь спектр почуттів;
підтримує пізнавальну активність дитини;

Дитина:
• Активна;
• Позитивна;
• Довіряє близьким дорослим;
• Прагне до взаємодії з дорослими.

Небезпечна прихильність дезорганізована

ПОВЕДІНКА і ЕМОЦІЇ МАТЕР і ДИТИНИ
Мати:
• емоційно збудлива, агресивна;
•
•
•

ігнорує сигнали потреби дитини;
пригнічує прояви почуттів дитини;
прояви насилля, небезпечної поведінки.

Дитина:
•
•
•
•
•

порушення психічного розвитку;
порушення емоційні, поведінкові;
уникає контакту з дорослими;
порушення відношень з однолітками;
порушення прихильності

Жорстоке поводження.
Порушення прихильності (Bowlby / Дж. Боулбі )
• Вживання матері алкоголю, психоактивних
речовин під час вагітності;
• Небажана вагітність матері, емоційна
відстороненність, депривація « мертва мати»
(О.Грін);
• Наявність у матері післяпологової депресії;
• Ранняя розлука дитини з матір’ю;
• Психичні розлади, алкогольна та наркотична
залежність матері;
• Жорстоке поводження з дитиною в раньому
віці.

Наслідки жорстокого поводження з
дітьми

• Негативно впливає на зміни в імунній та в метаболічній
системах і нейрохімічних процесах мозку.
• Внаслідок впливу жорстокого поводження з дітьми на гіпокамп
мозку у дітей виникають порушення пам’яті та знижується
здатність до нормалізації гормону кортизолу, який ще називають
гормоном стресу.
• Вплив на мозолисте тіло призводить до порушення зв’язку між
півкулями мозку, негативно впливає на формування складних
когнітивних функцій.
• Порушення координації рухів дитини може свідчити про вплив
наслідків жорстокого поводження на мозочок.
• Вплив на префронтальну кору ускладнює регуляцію поведінки та
когнітивні процеси мозку.
• Порушення сприйняття та вираження емоцій можуть бути
наслідком впливу на мигдалеподібне тіло.

Відбувається завдяки зв’язкам дитини з
доглядаючими дорослими і полягає в
формуванні зв’язків між амігдалой,
гіпокампом, префронтальною корою та
створення «центрального узгодження».
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Порушення прихильності
Marilse Eerkens 2012

Источник : Perry en Pollard 1997

Розвиток соціального мозку
(Chantal Kemner) (2012):

- Розпізнання емоцій;
- Вміння управляти емоціями;
- Розвиток емоційного інтелекту.

Синдром струшеної дитини
“Синдром струшеної дитини”, або “синдром
дитячого струсу”, – часта причина нeврологічних
порушень і смерті немовлят. Зазвичай це
відбувається через необізнаність батьків, які сильно
струшують дитину через втому чи під час надмірно
активної гри. Оскільки малюк ще не може тримати
голову – пошкоджується головний мозок дитини.
Синдром струшеної дитини не завжди є
навмисним і не прирівнюється до знущання над
дитиною, але є ознакою жорстокого поводження з
нею.

Синдром струшеної дитини
• Для синдрому струшеної дитини характерна
наступна тріада: крововилив в головний мозок,
набряк головного мозку та крововилив у сітківку
ока.
• Лікар повинен буди уважний до ознак, симптомів
і пошкоджень голови, пов’язаних із синдромом
струшеної дитини
• Педіатри повинні інформувати батьків та опікунів
про небезпечні підходи до заспокоєння плачучих
дітей, та про небезпеку трясіння немовля.

Вивчення тривалого впливу жорстокого
поводження з дитиною на здоров’я та соціальне життя.
За результатами оцінки Центром контролю та профілактики захворювань та Клінікою
оцінки здоров’я Кайзер Перманентес у Сан Дієго (CDC & Kaiser Permanente’s Health Appraisal Clinic
США

• більше прогулів шкільних занять;
• більша ймовірність залишитись на другий рік
навчання;
• підвищена ймовірність порушення дисципліни;
• підвищений ризик до симптомів тривожності;
• підвищений ризик до депресії та дезадаптації;
• схильність до насильницької та кримінальної
поведінки.

Вивчення тривалого впливу
жорстокого поводження з дитиною на здоров’я та
соціальне життя. (продовження)
•
•
•
•
•
•

більш схильні до паління;
більшою ймовірністю вчинять самогубство;
більш схильні до алкоголізму;
більш схильні стати залежними від наркотиків;
більша ймовірність вагітності у підлітковому віці;
більша ймовірність ожиріння, анорексії,
психосоматичних та соматичних захворювань: діабет,
серцево-судинні захворювання;
• більша ймовірність виникнення проблем із психічним
здоров’ям;
• частіше відвідування лікарів протягом тривалого часу;
• більше використання ресурсів системи охорони здоров’я.

Практика доводить, що лікар є
одним з ключових фахівців, який
здатен виявити випадок насильства
над дитиною та вчасно і чітко
відреагувати на нього.

Медичні працівники –перші
стикаються з проблемами насилля
• У всьому світі насильство над дітьми визнано
в тому числі медичною проблемою.
• Наявність особливої довіри між лікарем і
пацієнтом є передумовою того, що лікар, як
ніхто
інший,
має
змогу
отримати
інформацію про випадки насильства.
• Медичні працівники по всьому світу вже не
лише проводять фізичний огляд, але і
навчаються використовувати інтерв'ю, як
один із засобів діагностики, дбають про
участь дитини та її комфорт під час огляду.

Заклади охорони здоров’я
• Здійснюють прийом дітей, які постраждали від
жорстокого поводження, надають їм необхідну
медичну, психологічну допомогу та документують
факти жорстокого поводження з дітьми;
• Протягом однієї доби робочих днів з моменту
звернення передають повідомлення до Служби
у справах дітей про дитину, яка зазнала домашнє
насильство, повідомлень за формою Наказу МОЗ
№278.

Додаток 1
до Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження
постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб,
які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги
(Наказ МОЗ від 01.02.2019 р. №278 пункт 4 розділу II)
_____________________________________________________________________________
(найменування органу, установи, закладу, який(а) надсилає повідомлення)

ЗАРЕЄСТРОВАНО
від ____/_____/20__ року
N ________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення
Інформацію отримано:
анонімно;
від дитини;
від батьків дитини,
осіб, які їх замінюють;
від інших фізичних осіб;
від підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань;
від служби у справах дітей;
від
Національної поліції;
від центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
від закладу освіти;
від
закладу охорони здоров'я __________________________________________________________________________
(найменування органу, установи, закладу)

__________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення)

Проживає/перебуває за
адресою:__________________________________________________________________________________________
Зміст повідомлення:_________________________________________________________________________________
Вжиті заходи: _______________________________________________________________________________________
До повідомлення додано документи (за наявності): ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка надсилає повідомлення)

Дата надсилання повідомлення ___________

______________ (підпис)

Телефон ______________

Додаток 2
до Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження
постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб,
які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги
(Наказ МОЗ від 01.02.2019 р. пункт 10 розділу II )
_____________________________
(день, місяць, рік, час)

Штамп ЗОЗ
МЕДИЧНА ДОВІДКА
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

підтверджую, що провів (ела) обстеження на прохання особи
_________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________________
(дата народження (день, місяць, рік)

_________________________________________________________________________________________________
(місце проживання постраждалої особи (точна адреса)

_________________________________________________________________________________________________
Зазначена особа заявила, що стала жертвою насильства з боку знайомої/незнайомої (підкреслити потрібне) їй особи
_____________________________________________________________________________________________________
(час, день, місяць, рік, місце)

У обстежуваної особи наявні такі ознаки:
загальний огляд (поведінка: виснажена, збуджена, спокійна, налякана, мовчазна, плаче тощо);
фізичний огляд (детальний опис тілесних ушкоджень, місце, обсяг, давні чи недавні, тяжкість);
обстеження статевих органів (ознаки недавньої або попередньої дефлорації, синці, розриви тощо);
обстеження заднього проходу:
інші проведені обстеження і відібрані зразки:
оцінка ризику вагітності:
Проведене обстеження свідчить, що насильство відбулося / не відбулося (підкреслити потрібне)
Довідку підготовлено ____________ і передано зацікавленій особі як доказ.
(дата)

_________________________________
(підпис лікаря, що обстежував)

Додаток 3
до Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження
постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно
від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги
(Наказ МОЗ від 01.02.2019 р. пункт 4 розділу III)

Інформована згода
Печатка закладу охорони здоров'я

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові постраждалої особи або її законного представника)

уповноважую заклад охорони здоров'я виконати такі дії (позначити відповідні віконця):

Так
Провести медичне обстеження, надати медичну
допомогу
Провести гінекологічний огляд (за потреби)
Зібрати необхідні зразки та матеріали
Надати необхідні зразки та матеріали і медичну
інформацію правоохоронним органам та/або до суду
з приводу моєї справи. Ця інформація буде
обмежена результатами цього обстеження і будьяким призначеним у зв'язку з ним лікуванням
Я розумію, що можу відмовитися від будь-якої складової частини обстеження, яку не хочу проходити.
Підпис __________
Дата ____________
Свідок (за наявності) ____________

Ні

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу
жорстокого поводження з дітьми або загрози його
вчинення, з метою впровадження ефективного
механізму взаємодії таких суб’єктів:
• Служби у справах дітей;
• Органи внутрішніх справ;
• Заклади освіти;
• Заклади охорони здоров’я;
• Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ
МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
НА НАСИЛЛЯ НАД ДІТЬМИ АБО ЗАГРОЗИ ЙОГО ВЧИНЕННЯ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
(ССД)

Безпосереднє ведення справ та координація
діяльності щодо забезпечення захисту прав
дітей покладаються на служби у справах
дітей.
Служба у справах дітей (ССД) є структурним
підрозділом відповідної (обласної, міської
або районної) держадміністрації, який
утворюється головою держадміністрації.

ЦЕНТРИ
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА
МОЛОДІ
(ЦСССДМ)

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які
перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги.
Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю діяльність,
яка
спрямована
на соціальну
підтримку сімей, дітей та молоді, забезпечення
їхніх прав і свобод,
поліпшення
якості
життєдіяльності, задоволення інтересів та потреб.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Повноваження уповноважених підрозділів органів Національної
поліції України у сфері протидії насильству стосовно дітей
належать:
• виявлення фактів насильства;
• інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і
соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;
• винесення термінових заборонних приписів стосовно
кривдників;
• взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з
ними профілактичної роботи, а також здійснення контролю
за виконанням кривдниками спеціальних заходів.

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
Навчальні заклади та установи системи освіти під час
здійснення заходів у сфері протидії насильству стосовно дітей
належать:
• проводять з учасниками навчально-виховного процесу
виховну роботу із запобігання та протидії насильству;
• повідомляють не пізніше однієї доби службу у справах дітей,
уповноважені підрозділи органів Національної поліції
України у разі виявлення фактів насильства стосовно дітей
або отримання відповідних заяв чи повідомлень;
• проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками
навчально-виховного процесу;
• організовують роботу практичного психолога та/або
соціального педагога з постраждалими дітьми.

Висновки
• Пережите дитиною насилля призводить
до багатьох прямих та віддалених
негативних наслідків для її розвитку,
здоров ’я та соціального благополуччя.
• Насильство включає в себе фізичне,
психологічне, сексуальне, економічне
насильство, нехтування та експлуатацію.
• Захист від усіх форм жорстокого
поводження, є складовою системи
охорони дитинства.

Дякую
за увагу!

Эту презентацию и видеозапись вебинара
смотрите на сайте: knowledge.org.ua

